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“Con la presentazione delle opere di Antonio Pizzolante, l’Istituto Ita- 
liano di Cultura di Cracovia mantiene il suo impegno nella promozione 
di artisti italiani non ancora conosciuti in Polonia e lo fa in sintonia con il 
Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, con cui intrattie- 
ne da tempo proficui rapporti di collaborazione. La mostra dell’artista 
di origini pugliesi, ma di adozione lombarda per i suoi impegni profes- 
sionali, è anche un’occasione per evidenziare il legame con la sua terra 
di origine, il Salento, radice e fonte di ispirazione nelle sue opere.” Con 
queste parole il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Ugo Rufino, in- 
troduce in catalogo l’opera di Antonio Pizzolante che in questa occasione 
espositiva presenta un ciclo di opere degli ultimi anni di intensa attività, 
permeate da un attenta visione verso le esperienze umane, elaborata 
ed espressa attraverso un linguaggio personale e unico. Nella sua prati- 
ca emerge sempre il rapporto tra spazio e tempo capace “di generare 
spazi plastici, perimetri nuovi, architetture ideali e momenti di dialogo 
serrato tra bidimensionalità e tridimensionalità, tra materie diverse e solo 
apparentemente contraddittorie, che l’artista riesce ad armonizzare in 
un fluido percorso di volumi pieni e di tangenze vuote, di segni e tracce 
possibili di un itinerario che oggi appare assolutamente maturo seppur 
ancora in divenire”, così come scrive il curatore Lorenzo Madaro nel- 
la presentazione in catalogo. Itinerario disseminato da equilibri precari, 
contrapposizioni cromatiche, e superfici abrase che raccontano i nostri 
tempi bui e corrosi da bugie contorte che spesse volte rincorrono futili 
verità dove l’unica soluzione sembra essere il ricorso al conflitto a tutti 
costi. “Calma apparente” vuole testimoniare un viaggio minimo, sotteso, 
lucido, capace di riflessioni interiori che nelle relazioni costruttive di ogni 
uomo trovano la loro naturale interazione nell’arte, spazio di confron- 
to e di libertà. Le opere pensate per gli interni della galleria dell’Istituto 
di Cultura di Cracovia al N°49 della centralissima via Grodzka, cercano 
reciprocità spaziale e compensazioni cromatiche obiettivi che Antonio 
Pizzolante si pone in ogni sua “presentazione” prediligendo un linguaggio 
essenziale che trova immediata identificazione nelle evoluzioni della cul- 
tura e tradizione mediterranea. 
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„Prezentując prace Antonia Pizzolante Włoski Instytut Kultury w Kra- 
kowie kontynuuje swoje zaangażowanie w promocję nieznanych jeszcze 
w Polsce artystów włoskich i czyni to w sposób zbieżny z wizją Wydziału 
Kultury i Turystyki Regionu Apulia, z którym od lat podtrzymuje relacje 
owocnej współpracy. Wystawa apulijskiego artysty, z wyboru lombar- 
dczyka ze względu na jego zaangażowanie zawodowe, jest również oka- 
zją do podkreślenia związku z jego ziemią rodzinną, Salento, korzeniami i 
źródłem inspiracji w jego twórczości.” Tymi słowami dyrektor Włoskiego 
Instytutu Kultury, Ugo Rufino, przedstawia w katalogu twórczość Antonio 
Pizzolante, który na tej wystawie przedstawia cykl prac z ostatnich, inten- 
sywnych lat działalności, przesiąkniętych uważną obserwacją ludzkich do- 
świadczeń, opracowanych i wyrażonych w osobistym i niepowtarzalnym 
języku. W jego pracach zawsze wyłania się relacja między przestrzenią 
a czasem, zdolna do „generowania przestrzeni plastycznych, nowych 
granic, idealnych architektur i momentów ścisłego dialogu między dwu- 
wymiarowością a trójwymiarowością, między różnymi i tylko pozornie 
sprzecznymi materiałami. Artyscie udaje się je zharmonizować w płyn- 
ną ścieżkę pełnych objętości i pustych styczności, możliwych znaków i 
śladów podróży, która dziś wydaje się całkowicie dojrzała, choć wciąż 
w trakcie tworzenia.”, jak pisze kurator Lorenzo Madaro w prezentacji 
w katalogu. Trasa usiana niepewnymi równowagami, kontrastami chro- 
matycznymi i otartymi powierzchniami, które opowiadają o naszych 
mrocznych czasach, skorodowanych przez pokręcone kłamstwa, które 
często gonią za daremnymi prawdami, w których jedynym rozwiązaniem 
wydaje się być uciekanie się do konfliktu za wszelką cenę. „Pozorny spo- 
kój” chce świadczyć o minimalnej, subtelnej, klarownej podróży, zdolnej 
do wewnętrznej refleksji, która w konstruktywnych relacjach każdego 
człowieka odnajduje swoją naturalną interakcję w sztuce, przestrzeni 
konfrontacji i wolności. Prace stworzone do wnętrz galerii Instytutu Kul- 
tury w Krakowie pod numerem 49 centralnie położonej ulicy Grodzkiej, 
poszukują przestrzennej wzajemności i obiektywnych, chromatycznych 
kompensacji, które Antonio Pizzolante stawia sobie w każdym „przedsta- 
wieniu”, wybierając prosty język, który znajduje natychmiastową identyfi- 
kację w ewolucji kultury i tradycji śródziemnomorskiej. 
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ANTONIO PIZZOLANTE è nato a Castrignano del Capo (Le) nel 1958. 
Dalle prime esperienze scenografiche compiute negli anni Settanta attra- 
verso una scultura che interessava uno spazio pensato e vissuto, la sua 
ricerca privilegia soluzioni archetipe, primarie, intese a ritrovare nella me- 
moria e nella centralità dell’uomo il ruolo dell’arte. In questi ultimi anni il 
suo agire creativo è contrassegnato da raffinati sconfinamenti compositivi 
e formali attraverso l’indagine sulle materie e le loro possibili contamina- 
zioni, caratterizzate da un linguaggio essenziale che trova identificazione 
nella cultura mediterranea. Intenso il percorso espositivo, con parteci- 
pazioni in rassegne nazionali e internazionali a Parigi, Lugano, Milano, 
Torino, Firenze, Venezia, Roma, Bad Voslau, Girona, Caen, Saragozza, 
Vienna, Bruxelles. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e pri- 
vate. 

ANTONIO PIZZOLANTE urodził się w 1958 roku w Castrignano del 
Capo (Le). Od pierwszych doświadczeń scenograficznych, jakie miał 
w latach siedemdziesiątych, poprzez rzeźbę skupiającą sie na przestrzeni 
przemyślanej i przeżytej, jego poszukiwania koncentrują się na rozwiąza- 
niach archetypicznych, pierwotnych, mających na celu odnalezienie roli 
sztuki w pamięci i centralności człowieka. W ostatnich latach jego twór- 
czość naznaczona jest wyrafinowanymi ingerencjami kompozycyjnymi 
i formalnymi poprzez badanie materii i jej ewentualnych kontaminacji, 
charakteryzujących się esencjalnym językiem, który znajduje utożsamie- 
nie z kulturą śródziemnomorską. Bogaty dorobek wystawienniczy wie- 
dzie poprzez krajowe i międzynarodowe prezentacje w Paryżu, Lugano, 
Mediolanie, Turynie, Florencji, Wenecji, Rzymie, Bad Voslau, Gironie, 
Caen, Saragossie, Wiedniu, Brukseli. Jego prace znajdują się w kolekcjach 
publicznych i prywatnych. 
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